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Comissão dos Assuntos Constitucionais

AFCO(2020)0827_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Quinta-feira, 27 de agosto de 2020, 10.00–11.00 e 14.45–15.45
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q2)
Com a participação à distância de membros da Comissão AFCO
27 de agosto de 2020, 10.00–10.15
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	26 de maio de 2020	PV – PE652.552v01-00
8 de junho de 2020	PV – PE653.775v01-00
2 de julho de 2020	PV – PE654.093v01-00
------
27 de agosto de 2020, 10.15–11.00
Primeiro período de votação

Verificação do quórum e abertura do período de votação à distância das ALTERAÇÕES ao projeto de parecer em forma de carta

Todos os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de participação à distância, votam por correio eletrónico, utilizando boletins de voto contendo as listas de votação sob forma impressa.

A votação decorre das 10.15 às 11.00

*** Período de votação à distância ***
4.	Proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia
AFCO/9/00298
*	2018/0135(CNS)	10025/2020 – C9-0215/2020

Relator de parecer:

Sandro Gozi (Renew)

Fundo:

BUDG
José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
AM – PE655.682v01-00
 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 18 de agosto de 2020, 12.00
*** Fim da votação à distância ***
------
27 de agosto de 2020, 14.45–14.55
5.	Reinício da reunião e anúncio pelo presidente do resultado da votação das alterações
------
27 de agosto de 2020, 14.55–15.45
Segundo período de votação

Verificação do quórum e abertura do período de votação à distância para a VOTAÇÃO FINAL do projeto de parecer em forma de carta na sua versão alterada

Todos os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de participação à distância, votam por correio eletrónico, utilizando boletins de voto impressos.

O período de votação decorre das 15.00 às 15.45

*** Período de votação à distância ***
6.	Proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia
AFCO/9/00298
*	2018/0135(CNS)	10025/2020 – C9-0215/2020

Relator de parecer:

Sandro Gozi (Renew)

Fundo:

BUDG
José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
AM – PE655.682v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer em forma de carta
Prazo para a apresentação de alterações: 18 de agosto de 2020, 12.00
*** Fim da votação à distância ***
------
7.	Diversos
8.	Próxima reunião
	1 de setembro de 2020, 9.00–11.00 e 16.45–18.45 (Bruxelas)

